
Nazwa i siedziba organizacji  (pieczątka)

Nazwisko .................................................................................... Imię ....................................................

Data urodzenia .................................................................. Imię ojca ......................................................

Adres
zamieszkania .................................................................................................................................

....................................................................... Telefon kontaktowy...................................................

Deklaruję przynależność do NSZZ „Solidarność”, zobowiązuje się do regularnego opłacania składek
związkowych i przestrzegania Statutu NSZZ „Solidarność”.
Upoważniam przedstawicieli Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” …........................................

….............................................................................................................................................................
do wglądu w dokumenty płacowe dotyczące wysokości moich wynagrodzeń.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz. U. Nr 133 poz 883) wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji, wyłącznie dla
wewnętrznych potrzeb NSZZ „Solidarność”. Jestem świadomy(a) faktu że przysługuje mi prawo
wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Data..............................................................                                 Podpis ...............................................

Upoważnienie dla działu finansowego

Ja ………………………………………………………………................  Nr ewidencyjny ...................…

upoważniam dział finansowy zakładu pracy do potrącania z moich poborów, składki członkowskiej
wynikającej z przynależności do NSZZ „Solidarność” w wysokości zgodnej z informacją przekazaną
przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” zgodnie z uchwałą Komisji Krajowej
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